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PACHETUL TURISTIC NATBIOT 4 – ME – DO - VA

Vă invităm într-o vacanță transfrontalieră de 7 zile, explorând câteva din obiectivele turistice ale județelor Mehedinți și Dolj și
Varshets-ului din districtul Montana. Puncte de plecare sunt orașele Dr. Tr. Severin sau Varshets din care pot pleca trasee interesante.
Obiectivul principal al acestui pachet turistic este de vă delecta trupul, sufletul și mintea cu: frumuseți naturale foarte
ofertante, cu obiective culturale noi, interesante, dar mai ales de a vă oferi un ambient plăcut, pitoresc, servicii de calitate,
savurând delicii culinare tradiționale, naturale și bio, cunoscând astfel ospitalitatea a două popoare vecine și prietene.

CUI I SE ADRESEAZĂ ACEST PACHET TURISTIC?
NATBIOT 4 – ME-DO-VA se adesează:
✓
✓

✓

turiștilor care vor să experimenteze noi destinații, mai puțin
cunoscute;
pasionaților de turism “sănătos”, care iubesc explorarea naturii,
iubesc “mișcarea”, care vor să descopere noi obiective și tradiții
culturale și care vor să stea într-un cadru prietenos, beneficiind de
servicii de calitate, înțelegând prin calitate și o mâncare
sănătoasă, tradițională, naturală și/sau bio, atât cei care deja au
trecut în viața cotidiană la acest stil de viață cât și cei care-și
doresc ca macar în concediu să abordeze un stil de viață sănătos.
turiștilor individuali sau în grupuri turistice – familii cu și fără
copii, seniori sau tineri, organizați formal sau informal, companii
sau alte organizații pentru activități de grup.
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CE AVANTAJE AVEȚI DACĂ ALEGEȚI
PACHETUL TURISTIC NATBIOT 4 – ME-DO-VA?
- Schimbarea destinațiilor tradiționale cu unele inedite vă va
deschide noi orizonturi și vă va scoate din rutină, dar pastrând
“confortul”;
- Puteți avea un sejur departe de poluarea și aglomerația
destinațiilor uzuale explorând părți din teritoriul a doua țări
vecine, unele mai puțin cunoscute marelui public;
- Vă revigorați trupul și sufletul prin mișcare în natura deosebit
de ofertantă și vizionând lăcașuri culturale ce poartă
încărcătura spirituală a două popoare;
- Vă odihniți în condiții ospitaliere benefiind de servicii de
calitate, putând alege dintr-o mare varietate de unități de
cazare, hoteluri, pensiuni moderne și/sau rustice, camere de
închiriat la localnici, cabane; aveți la dispoziție o bază de date
actualizată a acestor unități de cazare, numărul de camere
disponibile și nivelul de calitate al acestora;
- Gradul de accesibilitate facil în punctele de pornire: orașele
Slatina și Montana considerând ca porți de intrare
aeroporturile internaționale de la Sofia și Craiova, atât pentru
turiștii locali cât și pentru cei străini (distanța Sofia-Montana 109 km; Craiova – Slatina 54 km - Craiova dispune de un
aeroport în care operează curse low cost.) Pachetul include și
preluarea de la aeroport;
- Vă delectați simturile cu mâncăruri delicioase dar sănătoase,
beneficiind de avantajul conferit de zona: utilizarea
produselor agricole naturale/bio/tradiționale;
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Veți avea oportunitatea de a beneficia de cât mai multe produse
bio tinând cont de faptul ca atât Bulgaria cât și România au
înregistrat o crestere spectaculoasă în agricultura bio (în
perioada 2010 – 2016 Bulgaria a înregistrat cea mai mare
creștere a suprafețelor cultivate bio din UE, 35%, iar România
este al nouălea mare producător de produse ecologice și se
situează în primii zece producători cu creșteri ale producției bio
conform ultimului raport FIBL 2019.
Astfel, ultimul raport FIBL indica o creștere a suprafeței
ecologice de 14,2 %, locul 6 în Europa la dinamica creșterii iar în
ceea ce privește colectarea de miere ecologică din zonele
sălbatice, România ocupă locul 4 în lume ca suprafețe de
colectare (1.8 mil hectare în 2014). Operatorii din turism
fructifică oportunitatea de a valorifica producția bio.
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Din punctul de vedere al turistului, iată cateva din avantajele
conferite de consumul produselor bio:

Vă invităm să urmăm traseul oferit de Pachetul turistic NATBIOT
4 – ME-DO-VA pornind din orașul Dr. Tr. Severin.

-> la producerea lor nu s-au folosit ierbicide, pesticide, hormoni;
-> nu conțin aditivi sau alte substanțe chimice;
-> nu sunt modificate genetic;
-> produsele de origine animală nu conțin urme de antibiotice;
-> sunt produse sănătoase, lipsite de reziduuri toxice;
-> au un conținut echilibrat de substanțe bioactive și minerale;
-> gustul alimentelor bio este superior celor convenționale
Produsele naturale prezintă în mare parte aceleași avantaje ca
cele bio, cu mențiunea că ele nu prezintă garanția calității,
nefiind reglementată certificarea lor, bazându-se în cele mai
multe cazuri pe “încredere”. În comunitățile mai mici însă
încrederea se bazează pe o cunoaștere reciprocă între membrii
comunităților, reducându-se riscul înșelării consumatorului.

Pentru a accesa Pachetul turistic NATBIOT 4 –
ME-DO-VA, apelați la un operator în turism
pentru că:
- organizează întregul sejur în funcție de preferințele dvs. de
cazare, masă, program, fără să cautați singuri variantele
optime, asigurându-vă ca programul stabilit este respectat;
- asigură transportul pe întreaga durată, inclusiv preluarea și
întoarcerea din localitatea dvs.;
- asigură rezervările și negociază cel mai bun preț pentru dvs.

Pentru comoditatea, securitatea turistului și pentru asigurarea
respectării programului de sejur și eventualele ajustări, pachetul
ia în considerare achiziția de la un operator de turism, asigurare
transport rutier (autoturism, microbus, autocar), asigurare
asistență, ghid (la cerere), pentru grupuri de turiști, diferențiat,
funcție de numărul acestora.
Vă purtăm acum pe traseul acestui pachet turistic, plecând din
orașul Dr. Tr. Severin, cu incursiuni în Rezervația biosferei
Porțile de Fier și în Platoul Mehedinți, Calafat, Varshets.
Orașul Dr.Tr.Severin a fost și este un oraș cu o importantă
amplasare strategică, fiind așezat la răscrucea drumurilor pe
uscat și pe apă care duc la Nord și la Sud de Dunăre.
Ajunși aici, puteți înopta în Dr. Tr. Severin unde aveți la
dispoziție 9 hoteluri, 12 pensiuni, 5 hosteluri, 3 moteluri sau
puteți să înoptați pe traseele pe care vi le recomandăm să le
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parcurgeți în Rezervația biosferei Porțile de Fier și Platoul
Mehedinți.
Întreaga bază de date cu posibilitățile de cazare, standardele de
calitate și disponibiltatea pentru alimentație naturală/bio vă stă
la dispoziție. Aveți de unde alege!
În Dr. Tr Severin vă invităm să vizitați Cetatea Medievală a
Severinului și Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial.
Cetatea Medievală a Severinului – Numele de Severin are mai
multe posibile origini: una de origine latină de la numelui
împăratului Septimiu Severus, una de origine slavă de la cuvântul
“severnâi”, adică nordic, sau una religioasă de la sfântul Severin
de Noricum, sfânt considerat protector al bisercii catolice în Evul
Mediu, așa cum considerau misionarii catolici veniți din regiunea
Austriei superioare (Noricum).
Există date care arată însă, că aici au fost ridicate zidurile unei
cetăți în 1233, purtând numele de Severinopolis, după numele
împăratului Septimiu Sever, care a transformat cetatea în
colonie. Regele maghiar Andrei al II-lea a transformat vechea
fortareață în această cetate de apărare, pe care a predat-o în
1247 Cavalerilor Ioaniți.
Se pare că la acea vreme, în curtea cetății exista și o biserică
gotică, ridicată cu materiale luate de la castrul roman Drobeta.
Fiind ridicată strategic, pe malul Dunării, cucerirea ei ar fi
însemnat o mare victorie pentru oricine și un pas înainte către
alte teritorii cucerite. Așa se face că în secolul XIII, Cetatea
Severinului ajunge de multe ori în bătaia tunurilor bulgare,
tătare, turce și chiar ungare (în vremea în care ungurii își doreau
Oltenia cu mare ardoare).
Numai la sfârșitul secolului XIII, de exemplu, regele Ștefan al
Ungariei a dus cinci războaie cu bulgarii pentru apărarea cetății.
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După o istorie zbuciumată, Cetatea Severinului ajunge în anul
1406 la Mircea cel Batrân, care era la acea vreme Ban al
Severinului. Zidurile cetății au fost martorii tratatului de alianță
anti-otomană semnat de Mircea cel Batrân și regele maghiar
Sigismund de Luxemburg.
La 1524 cetatea ajunge în mâinile turcilor (Soliman Magnificul),
pentru ca doi ani mai târziu să fie demolată, iar pietrele sale
utilizate la construirea altor cetăți la sud de Dunăre. Din vechea
cetate nu mai rămăsese în picioare decât un turn, denumit de
localnici Turnul lui Sever, în amintirea celui care ridicase vechea
cetate. Reconstrucția cetății a durat aproape 300 de ani.
Mult mai târziu, în 1936, în urma unor săpături arheologice a fost
descoperit planul inițial al cetății: avea forma dreptunghiulară,
două ziduri construite din pietre de râu, trei turnuri și era
înconjurată de un șanț adânc de apărare. Admirând ruinele
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cetății și cunoscând interesanta istorie a cetății medievale cu
siguranță nu veți regreta timpul petrecut aici!
Faceți un salt în timp și ajungeți la Monumentul Eroilor din
Primul Război Mondial, aflat în Parcul Rozelor. Construit între
anii 1930-1933 de către sculptorul numit T.Burca, care s-a
inspirat după arhitectul State Bolosin, monumentul are patru
coloane din marmură. Monumentul este realizat într-un stil
romano-bizantin în combinaţie cu cel româneasc.

medalionul Regelui Ferdinand și al Reginei Maria, iar alături
chipurile lui Traian și Decebal. Deasupra coloanelor se pot
observa doi vulturi ce poartă în gheare Crucea Comemorativă, în
semn de omagiu adus divinităţii și sacrificiului eroilor.
Monumentul a fost inaugurat la 4 iunie 1933.
Acesta conţine și o criptă în care sunt aşezate osemintele
soldaţilor severineni și mehedinţeni care au decedat pe câmpul
de luptă în timpul Primului Război Mondial. Este un monument
care, pentru orice turist, reiterează, demonstrează vitejia,
curajul și credinţa neamului românesc, care nu s-a lăsat bătut
niciodată! Dincolo de frumusetea arhitecturală și semnificația sa,
monumentul poate trezi sentimentul de datorie față de
generațiile care și-au sacrificat viața pentru un crez nobil.
Încărcați de istoria locului vă invităm la drumeții în Rezervația
biosferei Porțile de Fier și Platoul Mehedinți.

În plan, era gândit să adăpostească două candele aprinse, în
semn creştinesc de pomenire al morţilor. Deasupra coloanelor sau amplasat două urne de broz (gândite pentru tămâiere), pe
care au fost gravate scene din războaiele daco-romane şi ale
reîntregirii neamului. Între cele două postamente era amplasat
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Rezervația biosferei Porțile de Fier – se subscrie teritoriului
Parculului Natural Porțile de Fier și se află pe malul stâng al
Dunării, în sud-vestul României, între localitățile Buziaș și Gura
Văii, fiind situat pe teritoriile administrative a două judete:
Caraș-Severin si Mehedinți, acoperind peste 115.000 de hectare
și cuprinde 18 rezervații naturale dintre care cea mai fascinantă
este Rezervația naturală Cazanele Mari și Cazanele Mici ale
Dunării, aflată pe teritoriul localității Dubova.
La Cazane, Dunărea străbate cea mai îngustă și mai grandioasă
zonă a Defileului Dunării, Cazanele Mari fiind despărțite de
Cazanele Mici de golful Dubova. În amonte, imediat după golful
Dubovei sunt Cazanele Mari, care au o lungime de 3,8 km și o
lățime de 200 – 350 m.
Cazanele Mari sunt formate din Dealul Ciucaru Mare (318 m), ai
cărui pereți abrupți mărginesc latura stânga a fluviului și din
Dealul Stirbatul Mare (768 m), situat pe partea sârbească. În aval,
între golful Dubovei și Ogradena se află Cazanele Mici. Cu o
lungime de 3,6 km lungime și 150 – 350 m lățime, de desfășoară
între Dealul Ciucaru Mic (313 m) pe malul românesc și Dealul
Stirbatul Mic (626 m) pe malul sârbesc.
Vă propunem câteva trasee de drumeție prin Parcul natural
Porțile de Fier pe care nu le veți regreta.
Traseul ecoturistic Dubova – Ciucaru Mic
Accesul pe traseu se face de pe drumul naţional DN57, din golful
Dubova, la aproximativ 24 km distanţă de localitatea Orșova spre
Moldova Nouă (Dr. Tr. Severin – Orșova 30km). Traseul ecoturistic
se află pe teritoriul administrativ al Parcului Natural Porțile de
Fier, trece pe poteci de munte, printre păduri de stejari, de fag
și numeroase pajişti, cu peisaj specific unui defileu.
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Se ajunge pe Platoul Cazanelor Mici, unde se găsesc calcare,
vechi de 140 milioane de ani, lapiezuri și sibliacuri terţiare ce
provin din perioadele mai calde interglaciare. Tot aici, dacă
ajungeți primăvara, puteți admira laleaua galbenă de Cazane,
aici fiind singurul loc din lume unde crește. Traseul de cca 9 km
poate fi parcurs în aproximativ 4 ore de mers (fară popasuri mai
lungi) are un grad de dificultate mediu, ceea ce nu implică o
pregătire specială, dar, funcție de anotimp, este recomandată
folosirea unui echipament adecvat
(bocanci, imbrăcăminte
impermeabilă, cca 1 l apă/pers, băț de sprijin, dar și de apărare
impotriva viperelor).
Veți fi însoțiți de rangerii Parcului Natural Porțile de Fier, ca de
altfel pe toate traseele din acest parc, deoarece aici păşiți
printre elemente naturale de o inestimabilă valoare pentru
geologia, flora şi fauna României, dar şi a Europei. Marcajul este
un triunghi echilateral galben cu margine albă.
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broasca țestoasă a lui Hermann, iar pe stâncile bătute de soare
vipera cu corn. Circuitul durează cca 3 ore, dar desigur, puteți
savura peisajul cât timp doriți.
De la Dr. Tr. Severin spre nord, vă invităm în Geoparcul Platoul
Mehedinți.
Geoparcul Platoul Mehedinți este o arie protejată de interes
național, situată pe teritoriile județelor Gorj (5 %) și Mehedinți
(95 %). Aria naturală se află în partea nordică a județului
Mehedinți (pe teritoriile administrative ale comunelor Bala,
Balta, Bâlvănești, Cireșu, Godeanu, Ilovița, Isverna, Izvoru Bârzii,
Obârșia-Cloșani, Podeni și Ponoarele și pe cel al orașului Baia de
Aramă) și în cea nord-vestică a județului Gorj, pe teritoriul
comunei Padeș.
Circuitul Ciucaru Mare: pornește din apropiere de Dubova, direct
din DN57 (traseu marcat cu triunghi galben de lângă un teren de
fotbal) și vă poartă pe Ciucarul Mare deasupra Cazanelor Mari.
Nu necesită echipament special, doar echipament adecvat
drumeției, funcție de anotimp și bineînteles, apă la purtător.
Deși începe puțin mai abrupt, prin pădure, odată ajunși sus, veți
putea admira privelistea fascinantă de deasupra cazanelor. După
încă cca 40-50 de minute de mers pe o porțiune plată veți ajunge
la marginea unei prăpăstii, iar dedesubt veți admira Dunărea.
Continuând drumul urmând semnul, veți ajunge deasupra golfului
Dubova, loc de belvedere spectaculos, iar de acolo înapoi la locul
de pornire.
Elementul de vegetație specific întâlnit este reprezentat de
Laleaua de Cazane (Tulipa Hungarica). Aceasta este vizibilă
îndeosebi de pe apă, deoarece habitatul ei este reprezentat de
pereții stâncoși ai Ciucarului Mare. Ca și elemente de faună
întâlnite sunt căprioare, lupi, pisica sălbatică, specific întâlnim

În Geoparcul Platoul Mehedinți sunt omologate 10 trasee
turistice.
Le
puteți
gasi
pe
site:
www.geoparcmehedinti.ro/cat/trasee-turistice/.
Dintre acestea, vă recomandăm Traseul 2 - LA VARNIŢĂ – GAURA
LUI CIOCÂRDIE, cu acces din Tr.Severin pe DJ 607B până la Cireșu
(28 km), apoi spre Marga cca. 3 km până la Varniţă.
Marcajul e un triunghi roşu. Timpul estimat e de ¾ h, are grad de
dificultate mediu și e accesibil tot timpul anului. Echipament
necesar e cel obisnuit, de drumeție montană. Traseul este: La
Varniţă – şaua Găurinţi – V. Lunca cu Lilieci – cracul Răşiţa – V.
Topolniţei – Gaura lui Ciocârdie. Din poiana La Varniţă (panou
info şi săgeți indicatoare), poteca pleacă prin fâneață spre NW
străbate o pădurice şi ajunge într-o şeuţă.
Pe culme în stânga se află punct de belvedere. Poteca coboară pe
o vale cu grohotiş mărginită de pereți calcaroşi până ajunge la o
vale largă şi împădurită. În dreapta (N), este o şa de unde se
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poate coborâ la intrarea Găurinţi a peşterii Topolniţa. Urmăm
poteca spre stânga, prin pădure, pe valea încadrată de pereți şi
ţancuri abrupte, trecem de o poieniţă, apoi urcăm pe versantul
drept până pe o culme. Aici întâlnim un drum vechi ce vine din
dreapta de pe culmea Răşiţa.
Poteca noastră coboară spre S prin pădure, până în albia
Topolniţei, care urmată în amonte ne scoate în scurt timp la
Gaura lui Ciocârdie, locul unde râul iese din peșteră. Aveți câteva
puncte de belvedere unde puteți face fotografii spectaculoase:
stâncăriile de deasupra poienii La Varniţă, vederea spre Lunca
Pețimii, Cornetul Prosăcului, Munţii şi Podişul Mehedinţi. De aici
aveți trasee de legătură: drumul pe culmea Răşiţa spre Cireşu;
Valea Topolniţei până la mânăstirea Schitul Topolniţei; Gura
Prosăcului şi Peștera Femeilor (intrări în Peștera Topolniţa);
Peștera lui Epuran peste Cornetul Prosăcului. Chiar dacă nu
urmați traseul recomandat, nu ratați 2 peșteri din Geoparcul
Platoul Mehedinți.
Peștera Topolnița aflată la 35 de km nord de D. Tr. Severin între
localităţile Cireşu şi Marga, în partea centrală a
Platoului/podișului Mehedinți este o destinație în sine dacă
sunteți în zonă, în ziua de sărbatoare a peșterii în care este
deschisă publicului, în restul timpului fiind închisă pentru
cercetări. Există doar o mică parte activă a peşterii care poate fi
vizitată oricând. Peștera Topolnița este una dintre cele mai
inedite rezervații speologice din România, unice în lume,
declarată monument al naturii. Apele râului Topolnița care ajung
în subteran au reușit să formeze galerii gigantice și extrem de
spectaculoase.
În total, peștera are o lungime de aproximativ 11000 m. Așadar,
aceasta este a două ca mărime din România și a 17–a din lume.
Galeriile create sunt împărțite pe cinci etaje, însă dintre toate
cea mai impresionantă din punct de vedere speologic este Galeria
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Racovița. Galeriile dispun de săli uriașe, cascade, forme
neobișnuite de relief de unde provin și denumirile, precum Marea
lumânare, Marele dom stalagnitic, Lacul de Cleștar, Pădurea cu
lumânări ș.a.m.d. Despre peșteră se știe că pe lângă titlul de
gigant, deține mai multe galerii pline de fosile și subfosile. O
primă tentativă de explorare avansată i-a aparținut profesorului
Sever Popescu din Turnu Severin. Acesta a descoperit în anul
1956 „Culcușul Vidrelor”. Cât despre explorarea sistematică, se
cunoaște că a fost făcută de specialiștii de la Institutul de
Speologie „Emil Racoviță” al Academiei Române. Chiar dacă
lucrările au început din anul 1962 până în prezent au fost
explorați 11 kilometri. De exemplu, prin zona Topolnița – Epuran,
două peșteri sunt unite prin șase galerii și pe aici nu a trecut
nimeni până în prezent. Pentru introducerea în circuitul turistic și
creșterea gradului de accesibilitate au fost finalizate lucrări de
amenajare: piste betonate, electricitate, balustrade și scări.
Acestea sunt necesare pentru zonele denivelate care duc la
punctele de atracție principale.
Mergând mai departe spre nord, în platoul Mehedinți, ajungeți la
Peştera Izverna, care a devenit celebră şi căutată de străini,
după ce Jacques Yves Cousteau a realizat, prin galeriile ei, un
film pe care l-a prezentat în secţiunea „Explorări ale secolului
XX“din serialul „Muzeul Smithsonian din Washington“. Peştera
Izverna este localizată în apropierea comunei Izverna, în Dealul
Peşterii din Munţii Mehedinți, la o altitudine de 390 m. Este o
peşteră de peste 1,5 km lungime parcursă de un pârâu subteran.
Peştera este celebră şi pentru că are cea mai lungă reţea de
galerii subacvatice din România. Intervenția savantului a sporit
interesul pentru peşteră al aventurierilor, care sunt în căutarea
comorilor despre care se vorbeşte în zonă.Legendele locului spun
că Peştera Izverna ar găzdui un depozit de argint al Imperiului
Austro-Ungar, ascuns din ordinul împărătesei austro-ungare Maria
Tereza. De asemenea, în adâncurile din Peştera Izverna se spune
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că ar fi îngropat tezaurul Serbiei, când în a două jumătate a
secolului al XIX-lea, cei doi prinți moştenitori, Milan şi Mihail
Obrenovici, îşi disputau tronul. Din peşteră pornește izvorul
carstic cu cel mai mare debit din judeţul Mehedinţi. Astăzi,
izvorul alimentează cu apă potabilă localităţile din aval. În
subteran, în galeria principală adică, se pătrunde din exterior
printr-o poartă cu dimensiunile de 4x3 metri.
Se escaladează câteva marmite, apoi se ajunge printr-un coridor
la câteva lacuri cu apă de infiltraţie, adânci de 75 centimetri.
După ce mai parcurgi în jur de 50 metri, îţi apare în cale un lac în
toată puterea cuvântului, cu valuri, numit Lacul Verde, care îţi
dă senzaţia că ai ajuns pe un alt tărâm, într-o lume paralelă. Pe
acesta nu-l poţi străbate decât cu barca pneumatică, susţin
speologii. Peștera Izverna exercită o fascinație specială. Apa
foarte limpede din lacurile subterane, ce permite o vizibilitate
foarte bună și galeriile subacvatice, fac din ea un loc ideal pentru
scufundări, fotografiere și filmare subacvatică.
După ce vizitați aceste fascinante peșteri, reveniți în Dr. Tr.
Severin unde nu puteți rata, un muzeu care concentrează
caracteristicile zonei, Muzeul Regiunii Porților de Fier. În
forma sa actuală a fost deschis în 1972 cu două secții, istorie și
știintele naturii, un acvariu. Ulterior au fost create secțiile de
etnografie și de artă. Aici puteți admira în secția de istorie –
documente, arheologie (incluzând un lapidariu din epoca
romană), numismatică, arta plastică românească (opere de
Luchian, Petrascu, Pallady, Tonitza, Dimitrescu, Sirato, Iser,
Ressu).
Expoziția știintele naturii prezintă condițiile fizice și geografice
ale Defileului Porțile de Fier (sala1), fauna și flora terestră a
Defileului (sala2), ihtiofauna dunăreană a lacului de acumulare
Porțile de Fier (acvariul), flora și fauna specifică mediului acvatic
din zona Porțile de Fier (sala 3). Aveți astfel imaginea completă a

zonei pe care ați parcurs-o în drumețiile prin Mehedinți și zona
Porțile de Fier. Iar dacă nu ați reușit să surprindeți în drumurile
voastre specificul rural al zonei, aveți ocazia să o faceți vizitând
secția de etnografie și artă populară. De la Dr. Tr. Severin
mergeți mai departe cu destinația Calafat (Dolj), Varshets,
Bulgaria. Pe drum, treceți pe lângă câteva podgorii și vă invităm
să faceți scurte popasuri să degustați din „licoarea fermecată”,
de exemplu la podgoriile din Rogova, Vânju Mare (Mehedinți),
Cetate (Dolj).
Comuna Rogova este încadrată de dealul Starmina și pădurea
omonimă la vest. Dealul Starmina oferă o priveliste de poveste,
cât vezi cu ochii se întinde podgoria cu același nume de unde
strugurii iau „drumul vinului”, iar după mai puțin de 9 km,
ajungeți la Vânju Mare, unde câmpia se îngemănează cu dealurile
în care tronează în soare, din nou, vița de vie.
Aici gasiți centre viticole rafinate. Vinurile din podgoriile Vânju
Mare Orevița au stat la loc de mare cinste pe mesele
domnitorilor, mitropoliților și marilor dregatori ai Țării
Românesti, inclusiv în cămara imperială de la Viena de-a lungul a
peste cinci secole și au primit recunoaștere internațională
începând cu prima expoziție economică de la Londra din anul
1862, unde s-au bucurat de o apreciere deosebită.
Domeniile Vânju Mare își creionează tot mai bine statutul de
producător de vinuri naturale, bio, în care orice degustător poate
regăsi o bucățică de tradiție și specific românesc încă de la prima
înghițitură.
Înainte de a trece podul Calafat-Vidin faceți un scurt popas în
Calafat ca să vizitați Muzeul De Artă şi Etnografie din Calafat
(distanța Dr. Tr. Severin – Calafat 99 km - 1h41min).
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Muzeul De Artă şi Etnografie din Calafat este găzduit în
impresionantul palat Marincu. Clădirea a fost construită în
perioada 1906-1908 şi este opera arhitectului Constantin Rogalski
în stil neo baroc francez, cu elemente decorative deosebite din
travertin şi marmură, coloane de marmură şi pereți pictaţi
artistic. Curtea palatului are o suprafaţă de 8.333 mp şi a fost
concepută de designerul italian, Adotti. Proprietarul clădirii a
fost moşierul Ioniţă Marincu. Începând cu 1927, în clădire au
fiinţat diverse instituţii administrative şi educaţionale.

În muzeu sunt găzduite obiecte de artă românească
contemporană: tablouri, imprimeuri, lucrări ale artiştilor din
judeţul Dolj, picturi de Nicolae Grigorescu, Henry Catargi şi
Teodor Pallady, sculpturi de Ion Irimescu, Nicu Enia şi George
Demetrescu Mirea.

12
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Muzeul deține o colecție de costume şi haine naţionale, covoare
şi alte obiecte.
Clădirea găzduieşte, de asemenea, Sala Prieteniei românobulgare, ca o dovadă a legaturilor strânse între cele două
popoare și ca să vă pregatească pentru incursiunea în țara vecină.
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Pe timpul șederii pe teritoriul oltenesc din Mehedinti și Dolj veți
avea prilejul să degustați preparate culinare tradiționale,
naturale și/sau bio care vor desăvârși plăcerea sejurului înainte
de a degusta preparatele specifice din Varshets, Bulgaria. În
Mehedinți putem întâlni preparate nu numai specifice zonei
Olteniei, ci și unele specifice populației de altă etnie, sârbi, cehi,
nemți, albanezi, care au adus cu ei și tradițiile popoarelor lor.
Iată câteva din preparatele pe care le puteți degusta, și, chiar
dacă vi se par doar o simplă listă sperăm să vă incite
curiozitatea: sarmale oltenești din semințe de dovleac, orez și
praz; plăcintă cu spanac și ouă; chiftele din flori de salcâm,
mâncarea de sezon a apicultorilor; turtă de mălai în țest; păcele
saci/scăzute - ciorbă de măruntaie cu orez sau fidea, dreasă cu
ou bătut cu smântână; chifteluțe de vinete; ciorbă și marinată de
pește, sarmale de pește, mâncare scăzută de urzici; pâine în
țest; ardei umpluți cu orez; saramură de pui; ciorbă de bureți,
drob de linte, saramură de melci, pastramă de oaie sau capră,
mâncare de prune etc.
Dintre deliciile altor naționalități menționăm: albaneze - braga și
halvița; turcești – ciorba de oaie dreasă cu iaurt, musaca de
vinete, baclava; sârbești – macanie, ciorba de roșii, plescavița,
patrunike, găluște cu smochine; cehești – supă de ustoroi, supă
de chimen, Fijcky (varză dulce cu tăiței), Knedijky (găluște pe
abur) etc.
În funcție de perioada aleasă pentru sejur, puteți să vă bucurați
de manifestările cultural-artistice organizate în județul
Mehedinți. Amintim doar câteva dintre acestea: în august Festivalul etnic ”Fereastra spre noi” - comuna Svinița, festivalul
inter-etnic de cântece și dansuri tradiționale ”Otto Alscher” –
Orșova, în octombrie “Cântecele românilor de pretutindeni” concurs al tinerilor interpreți de folclor – Dr.Tr.Severin. La
Calafat, în octombrie, vă puteți bucura de festivalul „Roadele
toamnei” sau de zilele orașului în mai.
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Treceți podul Calafat – Vidin cu destinația Varshets (118,6 km, 1h
46 min).

Ajunși în Varshets, aveți la dispoziție numeroase locuri de cazare
pentru toate gusturile și „buzunarele”, de la hoteluri de 5 stele
până la cele de 2 stele, numeroase pensiuni, case de oaspeți,
peste 56 în total.
Dincolo de renumele lui de cel mai vechi (1850) și cel mai popular
oraș - stațiune din Bulgaria de Nord, cu izvoarele minerale
curative, Varshets poate oferi numeroase alte atracții. Fiind
situat la o altitudine de 304 m și aflat în valea râului Botuna, la
poalele incredibilului lanț muntos „Koznitsa”, la doar 12 km de
faimosul vârf „Păpușile Todorini” (1785 m) și beneficiind de un
climat blând de munte, puteți să faceți drumeții în care peisajul
și aerul curat să vă reconforteze trupul și să vă transmită o stare
de bine minții și sufletului. Chiar o scurtă plimbare pe „Aleea
Platanilor” din oraș poate fi un bun început. Parcul orașului a
fost realizat între 1911-1912 prin voluntariatul localnicilor, sub
îndrumarea Dr. Damyan Ivanov.
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În parc puteți admira pini, arborele lirovo, cedru, brad duglazka,
brad konkolorka, molid argintiu, ginkgo biloba, magnolia, cașmon
și altele. Parcul acoperă o suprafață de 800 ha și este al doilea ca
mărime din țară, după grădina Boris din Sofia.

Traseul eco-turistic Ivanchova Polyana oferă o drumeție plăcută
timp de aproximativ 3 ore, iar lungimea sa totală este de
aproximativ 6 km. Traseul pornește din parcul orașului (Grădina
Soarelui) din Varshets, după podul de piatră curbată peste râu,
până la vechile băi publice. În parc, urmați aleea principală.
Există, de asemenea, indicatoare. Mai întâi veți trece printr-o
zonă extinsă de picnic cu vedere la vârfurile „Păpușile Todorini”
și continuă până în zona „Ivanchova Polyana”, renumită pentru
petrecerile și distracție. Sfârșitul potecii duce la cascada „Colțul
paradisului”, care este o cascadă de apă extrem de frumoasă în
două trepte.
Cascada „Coltul Paradisului” este situată la 5 km sud de
Varshets, de-a lungul râului Orloshtica. Zona este împădurită, cu
copaci de foioase și este un loc minunat pentru relaxare și picnic.

Cascada este cea mai renumită dintre cele două cascade din
apropierea orașului Varshets.

Cealaltă dintre cascadele de lângă Varshets este Zanozensky. Se
află pe râul Orloshtitsa și este situată în zona de la marginea
cartierului Zanozhene (fostul sat), la aproximativ 3 kilometri sudvest de centrul orașului Varshets. Există, de asemenea, o săgeată
pentru indicația către cascadă. Din acest loc, cascada este deja
auzită și văzută. Cascada este deosebit de pitorească, cu ape
care curg de la un nivel la altul, formând un iaz la fiecare nivel.
Cascada are aproximativ 10 metri înălțime.
Acolo, la poalele cascadei, veți vedea că există un pod peste ea.
Pentru a ajunge la pod și a privi cascada de sus și de pe celălalt
mal al râului, trebuie să vă întoarceți la masa cu bănci și să
treceți deasupra lor. Timp de 2-3 minute stați pe podul de
deasupra vârfului cascadei. De acolo priveliștea este complet
diferită. Când ajungeți pe celălalt mal, veți vedea o potecă
îngustă, abruptă și scurtă, care coboară spre lac sub prima
cădere.

15

PACHETUL TURISTIC NATBIOT 4 – ME – DO - VA

Orașul Varshets vă poate, de asemenea, încânta cu câteva
obiective turistice culturale pe care vă invităm să le vizitați și
suntem siguri că nu veți regreta: Muzeul de istorie al orașului
Varshets, Galeria de Artă, memorialul Dr. Damyan Ivanov.
Muzeul de istorie al orașului Varshets a fost fondat în anul 1999
și este gazduit într-o clădire cu o arhitectură unică, construită în
anii ’30 ai sec. XX, ca o casă privată. În muzeu veți vedea patru
expoziții tematice – “Antichitatea”, “Săpături arheologice și
colecții de monede”, “Balneologie” și “Etnografie”. Dovezi ale
civilizației trace și romane, o bogată colecție etnografică, care
constă în cea mai mare parte din îmbrăcăminte și articole de uz
casnic din regiune sunt expuse publicului.

Galeria de Artă este găzduită în clădirea vechii școli secundare,
construită în 1872. Galeria are 664 picturi și 27 de sculpturi din
lemn, argilă și ghips. Sunt prezentate exponate ale unor artiști
bulgari și străini, printre care artiști din Germania, Vietnam și
alții. În timpul festivalului „Apa minerală și balcanică”, organizat
în a doua săptămână a lunii august sunt organizate expoziții
temporare și se completează colecțiile existente cu noi donații.
Tradiția organizarii festivalului datează din 1937.

Istoria recentă a Varshets ca stațiune balneară prezintă o colecție
documentară bogată și numeroase fotografii de arhivă. Exponatul
cel mai valoros al muzeului este o sculptură de bronz unică din
secolului al doilea, dH. a zeului-băiat trac Telesphorus, care
astăzi este simbolul orașului.

Memorialul Dr. Damyan Ivanov - Dr. Damian Ivanov este primul
balneolog din Bulgaria și primul guvernator al băii minerale de
stat din Varshets. A absolvit medicina în Austria și a aplicat toate
cunoștințele sale științifice în medicină, balneologie și cultura sa
multilaterală europeană pentru a transforma Varshets într-o
faimoasă stațiune balneară la nivel european. În semn de
apreciere, concetățenii săi au ridicat un monument în centrul
orașului - la începutul zonei parcului.
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Printre produsele tradiționale se numără: lapte acru, salata
shopska, musaca, ghiveci, pita, sarmale, cozonac, drob de miel,
supă de fasole, halva, baclava, compot, etc. Mâncărurile
bulgărești sunt foarte ușoare, pregătite cu ulei de floarea
soarelui în așa fel încât ingredientele să-și păstreze calitățile
naturale. Nu ocoliți nici murăturile care sunt excepționale.
Iaurtul și ghiveciul ocupă un loc de frunte. Ca o curiozitate
trebuie să știți un fapt mai puțin cunoscut: modul de preparare a
iaurtului a fost descoperit chiar pe teritoriul Bulgariei. Așa cum
știți iaurtul este un produs lactat obținut prin fermentare iar
principalul microorganism care participă la acest proces este
Lactobacillus bulgaricus și se întâlnește în stare liberă numai pe
teritoriul Bulgariei. Sperăm că v-am trezit interesul și pentru
partea culinară!
Vă încheiați sejurul transfrontalier în Varshets, întorcându-vă
înapoi acasă (pachetul poate include și transportul în localitatea
dvs.) rememorând probabil momentele inedite ale vacanței și de
ce nu, visând la următoarea vacanță transfrontalieră NATBIOT.
Șederea la Varshets va fi completată de gastronomia specifică nu
neapărat a zonei, ci cea bulgarească. Bucătăria tradițională
bulgară este considerată drept una din cele mai sănătoase din
Europa, nu numai datorită ingredientelor folosite, ci și datorită
modului în care sunt preparate. Gastronomia este influențată de
cea turcească și grecească, dar asta nu înseamnă că nu oferă
caracteristici unice. Bulgarii situează în preferințele culinare pe
primul loc carnea de ovine și legumele proaspete. Faimoasă
pentru salatele bogate ce însoțesc fiecare masă, bucătăria
bulgară se remarcă și prin diversitatea și calitatea produselor
lactate, vinurilor și a băuturilor spirtoase precum rachiu de vin,
mastic (lichior de anason) și lichior de mentă. Pe mesele
bulgarilor abundă supele calde sau reci și produse de patiserie.

Bucurați-vă de pachetul turistic
NATBIOT 3 - MO–PL–O!
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